
 

 

Представництво Європейського Союзу в Україні  
Адреса:  
вул. Володимирська, 101  
01033 Київ, Україна 
тел:  +38 044 39 08 010 
факс: +38 044 39 08 015 

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та 
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, 
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, 
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне 
розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та 
досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж. 

Одеська обл., 19 червня 2019 р. 

Святкування Дня Дунаю в Кілії 
29 червня 2019 р. Державне агентство водних ресурсів України, Міністерство екології та природних ресурсів 
України спільно з Кілійською ОТГ, проектом ЄС  “Водна ініціатива ЄС + для Східного партнерства» та проектом ЄС - 
ПРООН “Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи” відзначатимуть День Дунаю в 
Кілії. Цей захід є частиною Спільних Дунайських досліджень – найбільшого спільного міжнародного моніторингу 
Дунаю від верхів’я до гирла з залученням 13 країн та використовуючи єдині методи. 

Захід включатиме: 

 Прес-брифінг щодо нової системи державного моніторингу поверхневих вод, запровадженої цього року 
в Україні, її переваг та внеску ЄС в цій сфері.  

 Презентацію нових методів моніторингу, таких як аналіз екологічного ДНК, розчиненого у воді, що 
дозволяє визначити всі живі істоти, присутні в річці протягом останніх 3 днів та нецільовий скринінг 
хімічних речовин, що має можливість проаналізувати сотні токсичних речовин у воді, які не включені в 
регулярний моніторинг. 

 Демонстрацію накопиченого мікропластику у пробовідбірнику, встановленому вперше в Україні. 
Результати досліджень Європейських річок показають, що часточки пластику повсюдно присутні у воді. 
Очікується, що завдяки отриманим даним можна буде вперше визначити рівень забруднення Дунаю 
мікропластиком та внеску кожної країни.   

 Екологічний квест для молоді та музичні виступи.  

Щиро запрошуємо представників ЗМІ долучитися 

Що? Відзначення Дня Дунаю  

Коли? 29 червня 2019 р., 14:00 – 17:00 

Де? Кілія, дельта Дунаю, Одеська область  

Учасники:  Микола Кузьо, заступник Міністра екології та природних ресурсів України 

 Ірина Овчаренко, голова Державного агентства водних ресурсів  

 Йоганнес Баур, керівник напряму «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура 
та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні  

 Юнона Віденіна, тематичний лідер з комунікації, проект EUWI+  

 Ярослав Слободнік, координатор Спільних Дунайських досліджень 4 та Спільних 
Чорноморських досліджень.  

Акредитація ЗМІ і додаткова інформація: Олена Марушевська, експерт з комунікації 
Olena.marushevska@gmail.com або за тел. :+38 067 906 20 61. Останній термін акредитації: 27 червня, 15:00. Для 
представників ЗМІ буде організований мікроавтобус з Одеси до Кілії та назад.   

Довідкова інформація: Проект Європейського Союзу “Водна ініціатива ЄС + для Східного партнерства» надає підтримку 
Україні та іншим країнам Східного Партнерства у наближенні їхнього законодавства до вимог ЄС в сфері управління водними 
ресурсами, зокрема у питаннях управління транскордонними річковими басейнами. Тривалість проекту – 2017-2020 рр. 
Головним завданням проекту в Україні є розробка Плану управління річковим басейном Дніпра. 

Проект ЄС - ПРООН “Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи”” (EMBLAS-Plus) надає підтримку 
Україні та іншим Чорноморським країнам у збереженні Моря. Тривалість проекту - 2019-2020 рр. Бюджет: 1.6 млн. Євро. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iI1Xw58kQ94
mailto:Olena.marushevska@gmail.com
http://www.euwipluseast.eu/en
http://emblasproject.org/

